OBECNÍ ZPRAVODAJ
říjen 2018

Chotouň, Pohoří, Skalsko

Vážení a milí spoluobčané,
léto je za námi a nezbývá než vykročit do podzimního období, opět s řadou informací a zajímavostí. Téměř dva roky
se snažíme přinášet vám prostřednictvím zpravodaje novinky z naší obce a plány do budoucna. Letošní podzim
s sebou přináší konec volebního období a volby do obecního zastupitelstva. Uplynulé volební období i přes
dramatické začátky končí řadou splněných úkolů; nicméně ještě větší porce práce nás čeká. Celé období provázelo
množství legislativních změn, které dopadly i na náš obecní úřad. Bující byrokracie nabývá stále větších rozměrů
a zahlcuje i ty nejmenší úřady na úrovni územních samospráv. Spousta nových právních předpisů zdá se být někdy až
nesmyslná, brzdí práci celého úřadu a zdravý selský rozum přestává mít v praxi svůj význam. Zastupitelstvo a starosta
musí zastat široké spektrum znalostí od oblasti pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb přes životní
prostředí, územní plánování, školství až po ekonomii a právo. Práce zastupitele dnes není lehkým úkolem a chceme-li
život obce směrovat ku prospěchu našich občanů, musí zastupitelé – jak se říká – táhnout za jeden provaz.
Součástí života v obci je i spolek dobrovolných hasičů, který se stará o pořádek v obci a pořádá několik společenských
akcí do roka. Členové tohoto spolku pořádají všechny kulturní akce ve svém volném čase, tím více jejich práci
oceňujeme a rádi budeme v této tradici pokračovat a všestranně ji podporovat.
Važme si toho, že můžeme žít v místě jako je Chotouň, Pohoří a Skalsko a snažme se společně zachovat
charakteristické znaky venkova – dobré sousedské vztahy a čistou přírodu, kterou nám zdejší krajina nabízí.
Závěrem bych ráda vám všem poděkovala za důvěru, zastupitelům za odvedenou práci pro naši obec a v neposlední
řadě také týmu na obecním úřadě, který tvoří kromě starostky i místostarostka s referentkou.
Za obecní zastupitelstvo Petra Adámková, starostka

Z jednání obecního zastupitelstva a činnosti obecního úřadu
Bezpečné dětské hřiště v Pohoří – herní prvky
a oplocení jsou namontované. Aktuálně vyřizujeme
finanční vypořádání dotace ve výši 170 452 Kč. Na
novém hřišti si děti zasadily několik rostlin
a společně s rodiči natřeli plot na červenou, žlutou,
zelenou a modrou barvu. Společná odpoledne se
zakončila v pátek 28. září ve 14 hodin slavnostním
otevřením bezpečného dětského hřiště.

Oprava střechy MŠ Pohoří – během léta byla
zrekonstruována střecha, zakázka byla úspěšně
realizována a dokončené dílo předáno obci.
Na rekonstrukci střechy byla podána žádost
o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského
kraje a dne 27. 8. byla žádost schválena, a to ve výši
378 000 Kč.
Pasport komunikací – v říjnu začíná zpracování
pasportu komunikací pro naši obec.
Intenzifikace ČOV – na zadávací dokumentaci pro
výběr projektanta spolupracujeme s o. p. s. Posázaví.
Během léta byla doplněna studie na rozšíření
a intenzifikaci ČOV o další požadovanou variantu a sice
navýšení kapacity z dosavadních 320 ekvivalentních
obyvatel na 600 EO.
Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice v Pohoří –
ještě během letošního roku získá hasičská zbrojnice
nová vrata. Okna jsou již vyměněna.
Náhradní zdroj pitné vody – byla vyvolána jednání
s obcí Kamenice a městem Jílové u Prahy ohledně
zajištění budoucího zdroje pitné vody.

Odpady jsou, byly a budou
První skládky se datují již k prvním vyspělejším civilizacím, více jak 2000 let do minulosti. Problém ovšem je používání
nových materiálů. I od plastového sáčku čekáme pevnost a stálost za mnoha podmínek. Vyrábíme materiály, které
jsou přírodě cizí a nedokáže si s nimi poradit, nebo alespoň ne v množství, které chrlíme z ohromných továren. Snaha
o výrobu co nejstálejších materiálů neustále zvětšuje množství odpadu kolem nás. U mnoha věcí, které v obrovském
množství vyrábíme, neznáme jejich skutečné dopady; teď nám přijdou nenahraditelné, ale co když budeme opakovat
chyby obdobně jako tomu bylo s DDT, PCB a mnoho dalšími látkami? Důležité je si také uvědomit, že každá věc,
kterou koupíme a jednou pro nás bude odpadem, má za sebou větší či menší odpadovou stopu z její výroby, dopravy,
prodeje, balení atd.
Spolu s rostoucí úrovní společnosti a jejím konzumním životem produkce odpadu neustále roste. Není proto na
prvním místě otázka, co a kam s odpadem? První otázku si musíme položit vždy, když jdeme něco koupit. Opravdu tu
věc potřebujeme? Opravdu potřebujeme dávat banán do pytlíku? Potřebujeme vždy novou tašku na nákup?
Potřebujeme koupit bonboniéru, kde váhově i objemově obal převyšuje množství čokolády? Dalo by se pokračovat
asi do nekonečna, opravdu spoustu věcí nepotřebujeme a uděláme mnohem lépe, když namísto řešení, do kterého
kontejneru co dát, se zamyslíme už u nákupu, zda to vůbec dát do košíku.
Adam Šauer
_______________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Pohoří – rok s Krtečkem
A opět nanovo – začal nový školní rok. Sotva jsme se rozloučili s našimi absolventy, již si u nás
zvyká nových osm „malíčků“. Samozřejmě, nějaká slzička také ukápla, ale brzy všichni zjistili, že ve
školce je to vlastně prima… Což teprve, když nás letošním školním rokem bude provázet všemi
oblíbený Krteček. Dokonce jsme na zahajovací slavnosti pomáhali plnit jeho úkoly: děti si oblékaly obří „kalhotky“,
prolézaly tunelem do krtčí nory, rozvážely jahody (balónky) na vozíčku nebo pomáhaly Krtkovi věšet prádlo. No
a postavit nejkrásnější bábovičku na písku bylo snad to nejjednodušší. Dokonce jsme slyšeli i známou říkanku, ovšem
poněkud svérázně upravenou: „Bábovičko, bábovičko, jestli se mi nepovedeš, dostaneš na pr…!“ Zkrátka, už je
u nás zase veselo.
Zahájili jsme i kurz předplaveckého výcviku v bazénu v Benešově. Moc nás překvapily paní plavčice: „Na vás jsme se
těšily, vy jste naše nejhodnější školička, vás máme za odměnu!“ Taková chvála pohladí! Moc děkujeme!
Popřejme všem malíčkům hodně zdaru v plnění všech nastražených úkolů, a pokud chcete vidět více obrázků,
podívejte se do fotogalerie na našich nových stránkách – www.mspohori.cz.
Jitka Dupalová, ředitelka MŠ Pohoří
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Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018
V pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin se konají volby do zastupitelstva
obce. Volí se 7 členů. Prosíme vás všechny, abyste i v situaci, kdy naše obec postavila jedinou kandidátku, přišli volit
a dali svůj hlas vybraným sedmi kandidátům. Předem moc děkujeme za vaši účast.
V naší obci kandiduje volební uskupení Spolu pro obec Pohoří v tomto pořadí kandidátů:
1. Ing. Petra Adámková, 31 let, starostka obce Pohoří;
2. MVDr. Jana Paulová, CSc., 62 let, OSVČ;
3. Miroslava Adamcová, 50 let, v domácnosti;
4. Ing. Irena Čížkovská, 37 let, účetní;
5. Lukáš Chrudimský, 37 let, řidič sanitky;
6. Ondřej Skala, 40 let, řidič;
7. Ing. Adam Šauer, 26 let, vedoucí oddělení ŽP na MěÚ Jílové u Prahy;
8. Josef Červenka, 42 let, kameraman.

Společnými cíli volebního uskupení Spolu pro obec Pohoří jsou především:
-

Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod v Chotouni na 600 EO;

-

Rekonstrukce budovy Mateřské školy Pohoří, kam v budoucnu přesídlí obecní úřad;

-

Příprava zajištění náhradního zdroje pitné vody pro obec;

-

Dostavba a opravy komunikací;

-

Vybudování důstojných kontejnerových stání;

-

Rekonstrukce budovy č. p. 100 (budova OÚ v Chotouni) se záměrem vytvořit ubytování pro seniory;

-

Posílení technických služeb v obci (úklid obce, údržba veřejné zeleně, komunální technika).

Obecné informace k volbám:
Volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, platným
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu na území.
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta.
K hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
-

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany – tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

-

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje. Nejvýše lze
označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta je jeho hlas neplatný.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřeno úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
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Uzavírka Chotouně z důvodu plánované rekonstrukce komunikace
Od 27. do 30. října (víkend + podzimní prázdniny) proběhne kompletní rekonstrukce povrchu hlavní komunikace
v Chotouni. Silnice bude uzavřena, linka PID 444 bude ve směru od Kamenice ukončena v Pohoří, ve směru od
Jílového nebude v provozu. Frézování a příprava bude provedena za provozu během středy až pátku 24. – 26. října.
Příjezd k nemovitostem v okolí komunikace bude umožněn po dohodě se zhotovitelem stavby. V době asfaltování,
které je plánováno 27. a 28. října, bude příjezd k nemovitostem po nezbytně nutnou dobu omezen. Děkujeme za
pochopení, odměnou nám bude nová komunikace.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 13. října
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Skalsko – naproti zastávce
08:00 – 08:25
Pohoří – u kontejnerů
08:30 – 08:55
Chotouň – pod sjezdovkou
09:00 – 09:30

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Skalsko – naproti zastávce
08:00 – 12:00
Pohoří – u kontejnerů
08:00 – 12:00
Chotouň – pod sjezdovkou
08:00 – 12:00

_______________________________________________________________________________________________

Srdečně zveme na

Halloween na Pohoří u rybníka
v sobotu 3. listopadu od 14:00
(v případě špatného počasí v hasičárně na Pohoří u rybníka)

Co nás čeká a nemine:
Ocenění nejkrásnější masky a dýně
Soutěže pro děti  Vydlabávání dýní  Táborák
Pivo, párky v rohlíku, klobásy, pro někoho možná i něco ostřejšího 
Těší se na Vás SDH Pohoří ve spolupráci s KK Obce Pohoří
____________________________________________________________________________________________________________________
Redakční úprava pro tisk: P. Adámková, F. Reichel. Náklad 150 ks, říjen 2018
www.obec-pohori.cz; info@obec-pohori.cz; tel. 241 950 299; Úřední hodiny: Po a St 8.00 – 10.00 a 14.00 – 18.00
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